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ค าน า 
  

 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 “มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ” 
มาตรา  48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

ดังนั้น จึงได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์
ประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับด าเนินงานประกันคุณภาพฯ ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หลักสูตรและคณะ มีแนวทางการปฏิบัติ ก ากับติดตาม และพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาที่ชัดเจน สอดคล้องบริบทที่เปลี่ยนแปลงตามความเคลื่อนไหวด้านคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง สามารถรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  

คณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือฉบับนี้จะส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ และน าไปสู่การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ 

 
 

 
 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

  



สารบัญ 
 

  หน้า 
บทที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษา 1 
 เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 1 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 3 
 การประกันคุณภาพการศึกษา 7 
 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 10 
 ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 12 
 พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 13 
 การประกันคุณภาพการศึกษารอบใหม่ (ปีการศึกษา 2557 – 2561) 14 
 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557 – 2561) 16 
   

บทที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นคณะเกษตรและชีวภาพ 19 
 ประวัติความเป็นมา 19 
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ 21 
 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ 22 
   

บทที่ 3 นิยามศัพท์ 23 
  

บทที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 30 
 องค์ประกอบที ่1 การก ากับมาตรฐาน 33 
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 36 
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 39 
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 43 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 52 
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 59 
  

บทที่ 5 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 61 
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 62 
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 72 
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 79 
 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 81 
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 83 
  

บทที่ 6 แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 87 
  

เอกสารอ้างอิง 92 
ภาคผนวก 93 
 ภาคผนวก 1 แนวทางในการประเมิน 93 
 ภาคผนวก 2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559  102 
 ภาคผนวก 3 ค าอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 108 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ หน้า 1 
 

 
 

 
 
1. เหตุผลและความจําเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 

1.1 ความจําเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี  4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต  การวิจัยการ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การดําเนินการตามภารกิจทั้ง  4 
ประการดังกล่าว มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว  ปัจจุบันมีปัจจัยภายใน
และภายนอกหลายประการที่ทําให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องเร่ง  
ดําเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น  ซ่ึง
จะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา  ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต  อันเป็นผลจากการ
รวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็นที่จะต้องสร้างความม่ันใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์
ความรู้และผลิตบัณฑิต  ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากข้ึน  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล  การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ  (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มี
ความโปร่งใส  (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้  (accountability) ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาทําหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก  โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2549 เพ่ือเป็นกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง  ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระดับหน่วยงาน  
โดยทุก 
หน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การ

บทที ่1 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่
ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  เมื่อ
วันที่24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและกํากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจําเป็น  ต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์  และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดย
ระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ  พรบ . และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตรคณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม  ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ  กําหนดขึ้น  โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้
มาตรฐาน 

3) เพ่ือให้หลักสูตร  คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เปูาหมาย  (targets) และเปูาประสงค์  
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็งจุดที่คว รปรับปรุง  ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพื่อนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
สถาบัน 

5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ทําให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด 

6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีข้อมูลพื้นฐานที่
จําเป็นสําหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน  โดยกําหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย  “ระบบการประกันคุณภาพภายใน ” 
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน  เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา  ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย  เปูาหมายและระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่  กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด  โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน  หน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและ
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก  เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย  หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ  ซึ่งประเมินโดย  “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน ) หรือเรียกชื่อย่อว่า  “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย  1 
ครั้งในทุกรอบ  5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย  และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
 

2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้กําหนดแนวทางการ
พัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาท่ีไร้ทิศทาง  ซํ้าซ้อน ขาดคุณภาพ  และขาดประสิทธิภาพ  โดยใช้กลไกการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการดําเนินการ  กล่าวคือ  ให้มีการสร้างกลไกการ
ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม  ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับ
การศึกษาที่ต่างกัน  รวมทั้ง มีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตาม
ความหลากหลาย  ทั้งการพัฒนาฐานราก  สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับท้องถิ่น  การ
ขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท  ท้องถิ่นและระดับประเทศ  จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์  ซึ่งระบบ
อุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้  จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา  และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศอย่างมีนัยสําคัญ  อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง  สามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีข้ึน ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิตพัฒนาและการทํางานของอาจารย์  สามารถปรับ
จํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม  ลดการว่างงาน  โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่  
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มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด  ถ่ายโอน  แลกเปลี่ยนกันได้
ระหว่างกลุ่ม  และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ  (accreditation) ที่
นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ  เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ  และการ
สนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต  

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปีดังกล่าว  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ในปี  2551 กําหนดประเภทหรือกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ  

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากว่าปริญญาตรี  จัด
ฝึกอบรม สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น  เพ่ือเตรียมกําลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน  
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน  เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ในระดับภูมิภาคสถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน  ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค  เพ่ือ
รองรับการดํารงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาโท
ด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุ่มสาขาวิชา  ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์  
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเน้นการทําวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย  หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง  หรือเน้นทั้งสองด้าน  รวมทั้งสถาบัน
อาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบันในกลุ่มนี้อาจจําแนกได้เป็น  2 
ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา  และลักษณะที่  2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี 

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก  หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตร ะดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  
และเน้ น การทําวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก  สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็น
ผู้นําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล  
มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการ
แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดอยู่ในประเภท  กลุ่ม ข คือ สถาบัน
ที่เน้นระดับปริญญาตรี  ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจําทุกปี ตลอดจนมีการพัฒนาและทบทวนระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เพ่ือให้การ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวบ่งชี้  
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กําหนดให้อุดมศึกษา
ไทยในช่วงปี2555 - 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา
วิกฤติและชี้นําการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตกําลังคนที่มีศักยภาพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน  สามารถทํางานเพ่ือดํารงชีพตนเอง  และเพ่ือช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมี
ความรับผิดชอบและมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญมือ
อาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของประเทศไทยทั้งนี้โดยอาศัยการ
บริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี  
2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน
สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา
ระดับนานาชาติ” 

 
2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา  ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 

ประกอบด้วยมาตรฐาน  3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานย่อยท้ัง  
3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย  3 มาตรฐานเช่นกัน  คือ มาตรฐานที่ 
1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์  ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ /สังคมแห่งความรู้  แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพ่ือให้การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว  คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้จัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2551 เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญาวัตถุประสงค์และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา  และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  และกําหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น  4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  กลุ่ม ค 
สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  
โดยกําหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่าง
น้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านท ักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้  สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ทําหน้าที่กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้
เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกั เจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม ) ซึ่งต่อมา
ได้จัดทําเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติสาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้
ทบวงมหาวิทยาลัย  สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งให้มีการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน  หรือโดยหน่วยงานต้น
สังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก  
รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน  คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชา
หรือสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและ
ประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับปี  พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง  สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้  จัดทํากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลัก  เกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ  พ.ศ. 
2545 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง  ต่อมาในปี  2553 
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน  
โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหน้าที่หลัก  2 ประการคือ 1) วาง
ระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แก่สถานศึกษา  โดยนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  นอกจากนี้  ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย  การประเมิน
คุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  และการพัฒนาคุณภาพ  และกําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ  3 ประการคือการให้เสรีภาพทางวิชาการ  
(academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน  (institutional autonomy) และความ
พร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  
(accountability)  

ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอ
นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชา ติสนับสนุนทรัพยากร  ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับ  สถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 

ข้อ 33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและควา มมีอิสระใน
การดําเนินการของสถานศึกษา  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกสถาบัน  จึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน  โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ  หรือเป็น
ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการทํางานที่เริ่มต้น
จากการวางแผน  การดําเนินงานตามแผน  การตรวจสอบประเมิน  และการปรับปรุงพัฒนา  ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
ดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปูาประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพหลักการท่ีสําคัญใน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยนําเข้า  และกระบวนการซึ่ง

สามารถส่งเสริมและนําไปสู่ผลลัพธ์ของการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่  ประกอบด้วยการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 

- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มีการดําเนินการตั้งแต่การ
ควบคุมคุณภาพ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ  และการพัฒนาคุณภาพ  การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ  เพ่ือให้สามารถส่งเสริม  
สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามท่ีกําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

- ระบบการประกัน คุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบันเป็นการดําเนิน  การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  โดยยึดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา  ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่คณะและสถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน  ซึ่งเป็น 
การประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ 

4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่กําหนดและเป็นนโยบายของ  กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ  สมศ. เพ่ือ
ไม่ให้เป็นการทํางานซํ้าซ้อนเกินความจําเป็นหรือสร้างภาระการทํางานของหน่วยงาน 
 

3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานที่เป็นกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  คือ มาตรฐานการ

อุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องอีกมาก  เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ  สมศ. หรือกรอบการ
ปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง  ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 

กําหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ  ๆ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่  1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีท้ังการนับจํานวนข้อและระบุว่าผลการ
ดําเนินงานได้ก่ีข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีท่ีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้  1 คะแนน ให้ถือว่า
ได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันดําเนินการ  และกรรมการ
ประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ  ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน  โดยมีระดับ
คะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 5 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่  ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย  กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้  (ซ่ึง
อยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ) เป็นคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์  โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะกําหนดค่า
ร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้กําหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  นําไปใช้เป็นแนวทาง  (Guideline) 
ในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การกํากับดูแลของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา  โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก  4 ประการของ
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การอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ  ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  (2) พันธกิจด้านการ
วิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ  (4) พันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และการบริหาร
จัดการ สําหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นสําคัญ ส่วนพันธกิจ
ด้านอื่นๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน  หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจ
หลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ท้ังหมด  ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานและหลักเกณฑ์  อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด  ในบทที่ 4 
ถึงบทที่ 6 ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  การศึกษาภายใน  เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
นําไปเป็นกรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร  ระดับคณะและระดับ
สถาบัน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ
ประเมินคุณภาพ  เพ่ือให้สามารถส่งเสริม  สนับสนุน กํากับติดตาม  การดําเนินงานให้เป็นไปตามท่ีกําหนด  
สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น  ควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยนําเข้าและกระบวนการ  ซ่ึง
ภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็น กระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการดําเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 
 

3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ  ผู้ที่มีความสําคัญส่งผลให้การดําเนินงานประสบ

ความสําเร็จและนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ  คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบันที่จะต้องให้ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเข้าใจ
ร่วมกันทุกระดับโดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมิน 
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงาน
นี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งกําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับ
คณะและสถาบัน  ระบบประกันคุณภาพท่ีใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน  ตั้งแต่
ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเป็นต้องจัดทําคู่มือคุณภาพในแต่
ละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน  แต่ที่สําคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้
เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 

 
3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

การวัดและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเป็นสิ่งจําเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ  การวัด
และวิเคราะห์ผลการดําเนินงานจะไม่สามารถทําได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีเป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล  ระดับหลักสูตร  คณะ
วิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีดี  มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งท่ีจะส่งผลต่อความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  และส่งผล
ต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน  การตรวจสอบประเมิน  ตลอด
จนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
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4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 
ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา  มาตรา 34 ได้กําหนดให้  คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็น
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน  เพ่ือนําไปสู่การกําหนดนโยบาย
การพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป  มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทําข้ึนฉบับนี้ได้ใช้
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา  โดยมีสาระสําคัญที่ครอบคลุม
เปูาหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่คํานึงถึงความ
หลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถนําไปใช้กําหนดพันธกิจและ
มาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ  อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร
ระดับอุดมศึกษา  หลักเกณฑ์การขอเปิดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล  
หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล  ซึ่งทําให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น  คล่องตัว และ
ต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา  ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด  ทั้ง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืน  ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
จึงจําเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพท่ีพัฒนาขึ้นตามที่  กําหนดไว้ ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา  หลักเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1 
 
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ หน้า 11 
 

แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทย 
ที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะ 

พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 
แนวการสร้างสังคมแห่ง 

การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู ้

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 
ด้านคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานด้านการสร้าง 
และพัฒนาสังคมฐานความรู ้
และสังคมแห่งการเรียนรู ้

หลักเกณฑ์กํากับ
มาตรฐาน รวมถึง
มาตรฐานสถาบัน 

อุดมศึกษาและกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งช้ีตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ 
การบริหารจัดการ 

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีได้คุณภาพ 
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5. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพ  มีการตรวจสอบ  ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างส ม่ําเสมอ  ด้วยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนําเข้า  (input) กระบวนการ  (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์  
(output/outcome) ซ่ึงต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังนั้น 
ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจําเป็น  โดยได้
เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2 

 
แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพที่  1.2 จะเห็นว่าเมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ ว
จําเป็นต้องจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดทํารายงาน
ประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กําหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ  
(CHE QA Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์  
ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  เอกสารอ้าง อิง การประเมินตนเอง  การประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพเพ่ือนําเสนอสภาสถาบัน  หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  ซ่ึง
ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน  การติดตามตรวจสอบของ
ต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก  สะท้อนภาพที่
แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตรการดําเนินการของคณะและสถาบัน  เพ่ือการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 
 

  

 
 

 

ข้อมูล
ปูอนกลับ 

ข้อมูล
ปูอนกลับ 

การ
ปฏิบัติงาน 
ของสถาบัน 

การ
ประเมิน 

ตนเองของ 
สถาบัน 

รายงาน
ประจําปี 

การตรวจ
เยี่ยม 

รายงาน 
ผลการ
ประเมิน 

การติดตาม
ผล 

ติดตามตรวจสอบ 
โดยต้นสังกัด ทุก 

3 ปี 

การประกันคุณภาพภายใน 
การประเมินคุณภาพภายนอก 
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6. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ตามระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา  ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  สภาพสังคม  เศรษฐกิจ 
ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ดังนั้น ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด  
ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม  (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเข้าสู่รอบที่สี ่(2558 - 2562) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เริ่มใช้มา
ตั้งแต่ปีการศึกษา  2550 เป็นระบบแรกท่ีให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้นําไปใช้ในการประเมินผลการ
ดําเนินงานในทุกปีการศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่
ละสถาบัน  ในรอบแรกนี้ตัวบ่งชี้ประเมินผลการดําเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยนําเข้า  กระบวนการและ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องรวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้  
การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน ) 
หรือ สมศ. ภายใต้หลักการสําคัญคือไม่เป็นภาระ ซํ้าซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่
พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ  คือ ปัจจัยนําเข้า  กระบวนการ  และ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกท้ัง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง  4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านกระบวนการภายใน  ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร  การเรียนรู้และนวัตกรรม  ในส่วน
ของเกณฑ์การประเมิน  มีทั้งเกณฑ์ท่ัวไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน  
ได้แก่ สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  สถาบันที่เน้น
การผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว  เนื่องจากใน
ระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการทํางานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจนตัวบ่งชี้ส่วน
ใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง  พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบ
แรกโดยนําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ  สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ  ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ  (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่  สองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะ
ปัจจัยนําเข้าและกระบวนการสําหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
นําตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ  สมศ. มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกัน
คุณภาพ คือ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี ้เกณฑ์ท่ีพัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมีความแตกต่าง
จากรอบแรกคือ  มีการกําหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์
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มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม  ค 1 สถาบัน
เฉพาะทางท่ีเน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่ 
เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่กําหนดใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 
7. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561) 

 
ในปี พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาท่ีทําหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้
มีคุณภาพ จึงกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา  
โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่เก่ียวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา  
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี ้ได้กําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  3 ระดับ 
คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
พันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้านอื่นๆ ที่จําเป็น สําหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันดําเนินการไปพร้อมกัน  หากเป็นตัวบ่งชี้ที่
เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การดําเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย  
(process performance) ซึ่งได้กําหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย  6 องค์ ประกอบได้  แก่ 
องค์ประกอบที ่1 การกํากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่  3 นักศึกษา องค์ประกอบที่  4 
อาจารย์ องค์ ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน  และองค์ ประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการ
ส่งเสริม พัฒนานักศึกษาการวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน  จํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิ  พนธ์ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั  กสู ตร) ผลงานทางวิชาการ  
ผลงานวิ จัย ของคณาจารย์ สื่ออุ ปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  การดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทั้งคุณภาพบัณฑิต  ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ  ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบได้แก่  
องค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต  องค์ประกอบที่  2 การวิจัย องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ  
องค์ประกอบที่  4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และองค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ  ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ  เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแลรวมทั้ง  กิจกรรมนักศึกษา  การบริการนักศึกษา  การ
ให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบได้แก่  
องค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต  องค์ประกอบที่  2 การวิจัย องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ  
องค์ประกอบที่  4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และองค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ  ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
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ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  ประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ  
ด้านการเงิน  ด้านการบริหารจัดการมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  
ประกอบด้วย  ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัย  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการดําเนินการของสถาบันเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพ
ในภาพรวม 

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ  เพ่ือการควบคุมคุณภาพ  การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ  การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ระดับคณะและระดับ
สถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ  
และภาพรวมของสถาบันอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้
อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึษาทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก
สามปีตามกฎกระทรวงฯ  รวมทั้งการสร้างความ  มั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานทํา  
ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้น
ทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

อย่างไรก็ตาม  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการดําเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ  
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ  การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ  เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้
บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุน  กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
วิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  มีการควบคุม
คุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการ
ตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันใน
ทุกปีการศึกษา  มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึก ษา
ระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีสะท้อนผลของการผลิต
บัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา  เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามี
อิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา  
และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ  ที่เก่ียวข้องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก  ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้  
ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น  
หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร  คณะ และ
สถาบัน เช่น ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง  ทั้งนี้ โดย
ผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความ
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เห็นชอบ  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด  เพ่ือพิจารณาและ
เปิดเผยต่อสาธารณะ  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา  48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 
8. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557 – 2561) 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์  จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ  ประกอบด้วย  4 ขั้นตอน คือ การวางแผน  (Plan) การดําเนินงาน
และเก็บข้อมูล  (Do) การประเมินคุณภาพ  (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง  (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  โดยนําผลการประเมินปีก่อนหน้า
นี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน  กรณีใช้ระบบเปิด -ปิดภาคการศึกษา
แบบเดิมหรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ดําเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือน
ที ่12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม –กรกฎาคม ปีถัดไป)  

C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน  –
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน  โดยคณะกรรมการบริหาร
ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และระดับสถาบัน  โดยนําข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน  (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ) มา
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไปหรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช้ง งบ
ประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

 
วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไว้ดังนี้ 
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษาใหม่ 
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ  12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ  CHE QA Online และ

ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจําทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online 
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่านําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองระดับคณะ 
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ  CHE QA Online และยืนยันผลการ

ประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 
6. สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร  ผลการประเมินระดับคณะวิชามาจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองระดับสถาบัน 
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ  CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร  คณะวิชา  พร้อมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปี
การศึกษาถัดไป 
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8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง  (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน ) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน  
แผนปฏิบัติการประจําปี และแผนกลยุทธ์ 

9. ส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ผ่านระบบ CHE QA Online
ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษาทั้งระดับหลักสูตร  ระดับคณะและระดับสถาบันตามลําดับ  โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน  และส่งผลการประเมินให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ  (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน  เช่น หลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ
หลักสูตรกําหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนอย่างน้อย  3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ข้ึนทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร  ของแต่ละระดับ
การศึกษา เป็นดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี  คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับ 
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

 
ในกรณีที่ประสงค์นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน  ไป

ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน กําหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
- ประธานกรรมการประเมินฯ  เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธาน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 
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สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ  
สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้ 
1. ประธานกรรมการ 

- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดี  หรือเทียบเท่าข้ึนไป  และมีประสบการณ์เป็นผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ 

- ผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ 

- ผู้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
2. กรรมการ 

- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจํามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- กรณีเป็นฝุายสนับสนุนต้องทําหน้าที่ในระดับผู้อํานวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่น้อย

กว่า 2 ปี 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการ

ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี  และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ  
รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ  36 แห่ง
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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1. ประวัติความเป็นมา 
 
 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานกว่า     
60 ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม  และได้
มีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร  
เป็นรายวิชาพ้ืนฐานสําหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จากนั้นได้มีการพัฒนาการโดยเปิด
เป็น วิชาโทเกษตรกรรม  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง  (ป.กศ. สูง) 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเปิดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ขึ้น 
 ปี พ.ศ. 2519  ได้มีการเปิดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ใน
หลักสูตร    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี รวมทั้งมีการพัฒนาด้านศักยภาพ 
อาคาร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เรื่อยมา 
 ปี พ.ศ.2523 ได้มีการเปิดสาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์เกษตร) หลักสูตร 4 ปี 
 ปี พ.ศ.2526 เปิดสอนภาคต่อเนื่องระดับ ป.กศ. สูง  สาขา  เทคนิคอาชีพ (กสิกรรม)   
 และภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดตั้งเป็นคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน  2527  ซึ่งในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป  จึงทําให้มีการปรับปรุง
หลักสูตร การเปิดสอนในสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม   จึงได้เริ่ม
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา   ต่าง ๆ ดังนี้ 
 ปี พ.ศ.2528 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร  
(หลักสูตร   2  ปีต่อเนื่อง) 
 ปี พ.ศ.2529 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)  
และหลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอกสัตวบาล 
 ปี พ.ศ.2530 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
 ปี พ.ศ.2534 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
(หลักสูตร 4 ปี)  และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (หลักสูตร 2 ปี
ต่อเนื่อง)  
 ปี พ.ศ.2535 ได้เปิดหลักสูตรอนุปริญญาสาขาสัตวรักษ์ และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษมขึ้น
ในปีเดียวกัน 
 ปี พ.ศ.2542 มีการเปลี่ยนชื่อคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง. หน้า 9 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2542 เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม  มาเป็น  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

บทที ่2 
ข้อมูลเบื้องต้นคณะเกษตรและชีวภาพ 
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 ในปี พ.ศ.2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษมมาเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  และคณะเทคโนโลยีการเกษตรก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง  เป็น  คณะ
เกษตรและชีวภาพ   ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หน้า 7 ลงวันที่ 8 มีนาคม 
2548 

ในปี พ.ศ.2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ .ศ.2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการผลิต
และการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง พ .ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพ
สัตว์ พ.ศ. 2549  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร พ .ศ.2549 เป็น หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  
 พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ .ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตร เกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
  
  การแบ่งส่วนราชการ 
 การแบ่งส่วนราชการคณะเกษตรและชีวภาพ มีลําดับดังนี้  

พ.ศ.2527 คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม แบ่งการบริหารงานเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่ 
  -  ภาควิชาเกษตรศาสตร์  
  -  ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร  
  -  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
 พ.ศ.2542 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากวิทยาลัยครูจันทรเกษม เป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  ได้มีการ
ปรับการบริหารภายในคณะเป็นโปรแกรมวิชา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  จึงแบ่งการ
บริหารในคณะเป็น  6  โปรแกรมวิชา  ดังนี้ 
  - โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์  
  - โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
  - โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และสัตวรักษ์  
  - โปรแกรมวิชาสัตวบาล  
  - โปรแกรมวิชาการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร  
  - โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
 พ.ศ.2547 ได้มีการปรับปรุงการบริหารภายในคณะเพ่ือเตรียมรองรับการปรับมาเป็นมหาวิทยาลัย  
คณะเกษตรและชีวภาพ  ได้แบ่งการบริหารภายในเป็น  4  ภาควิชา  ได้แก่ 
  - ภาควิชาวิทยาการเกษตร  
  - ภาควิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์  
  - ภาควิชาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร  
  - ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
 พ.ศ.2548  เมื่อมีการเสนอโครงสร้างไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้มีการให้ปรับ
ลดลงเหลือเพียง  2  ภาควิชา  คณะเกษตรและชีวภาพจึงได้มีการปรับการบริหารเป็น  2  ภาควิชา  ได้แก่ 
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  - ภาควิชาวิทยาการผลิตและการจัดการเกษตร  
  - ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
 ต่อมาเมื่อมีการสรุปด้านการแบ่งส่วนจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง. ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ได้
ข้อสรุปว่าคณะเกษตรและชีวภาพ  มีการแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างเป็นเพียงสํานักงานคณบดีเท่านั้น   
 
 สถานที่ตั้งหน่วยงาน  

คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งอยู่เลขท่ี 39/1 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
เว็บไซต์ : http://kaset.chandra.ac.th  
หมายเลขโทรศัพท/์โทรสาร  0-2512-5192  

 
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และประเด็นยุทธศาสตร์  
 
ปรัชญา : 
 ความรู้คู่คุณธรรม  วิจัยนํานวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา  
 
วิสัยทัศน์ : 
 เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย  มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน 
 
พันธกิจ : 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม การคิด
วิเคราะห์ สอดคล้องกับคุณค่าตามความต้องการของประเทศและประชาคมอาเซียน 

2. วิจัย  พัฒนา  และบูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา  และนวัตกรรม เพื่อการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน 

3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย 
5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดําริ 
6. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย 

 
 นโยบาย : 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการทําผลงานวิชาการ  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน และการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ 

2. พัฒนาศูนย์บริการวิชาการท้ังทางกายภาพและการบริหารจัดการ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ STEAM (S=Science/Social , T=Technology , 
E=Engineer/Economic/Environment , A=Art/Agriculture , M=Math) และเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น  ในด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมการเกษตร 
6. พัฒนาพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -ชัยนาท เป็นศูนย์การเรียนรู้เพ่ือตอบ

โจทย์ท้องถิ่นด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  1  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้   มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารเพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม สู่ประชาคมอาเซียน   

ประเด็นยุทธศาสตร์  2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านนวัตกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดําริ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร 

 
3. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงร่วมกันที่จะดําเนินการพัฒนาคุณภาพ ประกันคุณภาพ การศึกษา ให้สอดคล้อง
กับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และการเปลี่ยนแปลงของสังคม คณะเกษตรและชีวภาพ 
จึงกําหนด นโยบาย ด้านการประกันคุณภาพ ที่สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติที่ดี โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ หลักสูตรและ
ระดับคณะ ให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 4. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ประกอบด้วย การช่วยเหลือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
 5 . ส่งเสริมให้มีการนําข้อมูล ข่าวสารและผลจากกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ
มาเผยแพร่ต่อสังคมภายนอก 
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การจัดการความรู้  (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล  หรือเอกสาร  มาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้  และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้ม ี2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน  (Tacit Knowledge) เป็น ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์  พรสวรรค์
หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่าง  ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นคําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย  เช่น ทักษะในการทํางาน  งานฝีมือ  หรือการคิดเชิงวิเคราะห์  
บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง  (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ที่สามารถรวบรวม  ถ่ายทอดได้ โดย
ผ่านวิธีต่างๆ  เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคําว่า  “การจัดการความรู้” คือเครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เปูาหมายอย่างน้อย  4 ประการไปพร้อมๆ  กัน ได้แก่ บรรลุเปูาหมายของงาน  บรรลุเปูาหมายการพัฒนาคน  
บรรลุ เปูาหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ทํางาน 

การจัดการความรู้เป็นการดําเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1) การกําหนดความรู้หลักท่ีจําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การนําประสบการณ์จากการทํางาน  และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ

สกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้งาน  และปรับปรุงเป็นชุดความรู้

ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  
โดยที่การดําเนินการ  6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน  ความรู้ที่เก่ียวข้องเป็นทั้งความรู้ที่

ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ท่ัวไป  (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่
ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งท่ีอยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ 
และส่วนอื่นๆ  ของร่างกาย  (ทักษะในการปฏิบัติ ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งทําร่วมกัน
ไม่ใช่กิจกรรมที่ทําโดยคนคนเดียว 
 
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หมายถึ ง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์  ในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  วารสารวิชาการ  หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย  หรือ
ระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง  (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาด้วย 

บทที ่3 
นิยามศัพท์ 
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การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน  (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต  
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทําได้ดีกว่า  เพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง
องค์กรของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
 
การบูรณาการ  (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน  กระบวนการ  สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากรการปฏิบัติการ  ผลลัพธ์  และการวิเคราะห์  เพ่ือสนับสนุนเปูาประสงค์ท่ีสําคัญของสถาบัน  
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล  เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  
(alignment) ซึ่งการดําเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน  ระบบการจัดการ  ผลการดําเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศอ่ืน 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ  หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ  (อย่าง
น้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน  หมายถึง  การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย ) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่  ไม่จําเป็นต้อง
ไปแสดงในต่างประเทศ 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
และเวียดนาม  
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ  
และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  (Proceedings) 
โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์  หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  จากนอกสถาบัน
เจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มา
จากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ  หรือคณะกรรมการจัดประชุม  ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น  และบทความที่มา
จากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
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** บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ  ที่นําเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก  ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์  ซ่ึง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา  หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม ่ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา  ค้นคว้าหรือทดลอง  วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ  ที่มีความเป็นนวัตกรรม  โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า
ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน  งานสร้างสรรค์
ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย  ผลงานด้านจิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์ 
ภาพถ่าย  ภาพยนตร์  สื่อประสม  สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ  (2) ศิลปะการแสดง  
(Performance Arts) ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์  นาฏยศิลป์  รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ  และ (3) 
วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้สถาบันประสบความสําเร็จ  หรือสู่ความเป็น
เลิศตามเปูาหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน  โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ  หรือขั้นตอนการปฏิบัติ  ตลอดจนความรู้และประสบการณ์  บันทึกเป็นเอกสาร  เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
ประสบการณ์ด้านการทําวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทําวิจัยเป็นผลสําเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐานเป็น
ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม ( Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง ( Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็รูปเล่มซึ่งนําเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือนําเสนอผู้ว่าจ้างในการทํา
วิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัย 
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจําหลักสูตร  โดยให้รายงานผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร  ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานใน
ลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ  กล่าวคือ ระบุ ชื่อเจ้าของผลงาน  
ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัย  หรือ
บทความวิชาการ  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล  ได้แก่ 
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ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร  SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล  ISI 
Web of Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนา
ของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์  พันธกิจ เปูาประสงค์  วัตถุประสงค์  ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง  
จุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคาม  กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้อง  มีการ
กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเปูาหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ์โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้  แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์
แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้  ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุน
ในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล  จากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด  เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา  งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินทุนสะสมของหน่วยงาน  เงินบริจาคจาก
หน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ  อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า  รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดําเนินงานด้วย  เช่น ต้นทุนต่อหน่วยใน
การผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน 
 
แผนปฏิบัติการประจําปี  หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน  1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์  ประกอบด้วย  โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง  ๆ ที่จะต้องดําเนินการในปีนั้นๆ  เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์  ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม  ค่าเปูาหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น  รวมทั้งมีการระบุ  ผู้รับผิดชอบหลัก  หรือ หัวหน้า 
โครงการ งบประมาณในการดําเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 
 
พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
พหุวิทยาการ  (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ  (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้
หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์  วิจัยและสังเคราะห์ข้ึนเป็น
องค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
 
หลักสูตรพหุวิทยาการ  (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นําเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุ
ศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน  เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์  วิจัย จนกระท่ังผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ หน้า 27 
 

ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ  เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์  (วิศวกรรมศาสตร์ +แพทย์
ศาสตร์) ภูมิศาสตร์สารสนเทศ  (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ ) วิศวกรรมนาโน  (วิศวกรรมศาสตร์ +
วิทยาศาสตร์-เคมี) 

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา  
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที ่

7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 
 
พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ความสามารถ  และ
ประสบการณ์ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 
ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามท่ี 
ต้องการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน  ๆ องค์ประกอบของระบบ  ประกอบด้วย  ปัจจัยนําเข้า  กระบวนการ  ผลผลิต 
และข้อมูลปูอนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 
 
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการท่ีสัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอน
มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร  เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา  (Field of Education) 
เดียวกันตาม  ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่  12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 
2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ  หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป  (เช่น 
ระดับจังหวัด ) หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การมหาชน  หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  หรือ
องค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
 
หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง  การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ  ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี ้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน  ธรรมที่ 
ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง  กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม  คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง  ชอบธรรมทั้งปวง  ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาท ิความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 
 
 

1ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
2ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการกํากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)” สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้2 

 

1) หลักประสิทธิผล  (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน  และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ สุขต่อประชาชน  โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์  และเปูาประสงค์ที่ชัดเจน  มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน  รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา  ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแ  ลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง  (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  และสร้างความเชื่อมั่น  ความไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ  (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเปูาหมายที่กําหนดไว้  โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม  (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ  ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้  เรียนรู้ ทําความเข้าใจ  ร่วมแสดงทัศนะ  ร่วมเสนอปัญหาหรือ  
ประเด็นที่สําคัญท่ีเกี่ยวข้อง  ร่วมคิดแนวทาง  ร่วมการแก้ไขปัญหา  ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ  (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ  ทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ  (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร  รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการให้แก่บุคลากร  โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม  (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย  กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค  (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่มีการแบ่งแยกด้าน  ชายหรือหญิง  ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษา การฝึกอบรม  และ
อ่ืนๆ 
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10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง  ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์  โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีตําแหน่งทางวิชาการท่ีประกอบด้วย  อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
 
อาจารย์ประจํา  หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย  และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทําการ ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 
2548) 

สําหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญา
จ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า  9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่  ภาระ
งานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจําตามท่ีกําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่
ในปีที่ประเมิน ดังนี้ 

9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนํามานับได้ 

 
อาจารย์ประจําหลักสูตร  หมายถึง อาจารย์ประจําเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  และปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า  5 คน 
และทุกคนเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า  1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิช าเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุ  วิทยาการ
ได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว  (คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่  2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้มากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น 

หากมีการเปลี่  ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร  ขอให้นําเสนอโดยดําเนินเช่นเดียวกับการ
นําเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  โดยนําเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบและ
เสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  การ
ดําเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสําคัญที่สุด  ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ว่าหลักสูตรได้ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สําคัญ  ได้แก่ การกํากับมาตรฐาน  บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ 
หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน  และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ 

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน  ซ่ึง สกอ. ได้กําหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ  
ตําแหน่งทางวิ ชาการ และผลงานทางวิ ชาการของอาจารย์  สําหรับ ตัว บ่งชี้เชิ งคุ ณภาพท่ีเน้น กระบวนการ 
จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจาณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคําถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้
ประเมินเพื่อให้สามารถนําไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้กําหนดแนวทางในการให้  คะแนนในแต่
ละระดับสําหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร
โดยมีการดําเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทั้งนี้ 
ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในะดับอุดมศึกษา  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ  ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดั  บ 
หลักสูตรที่เทียบเคียงได้  เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ  AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับ
การรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ  เช่น AACSB (สําหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ ) ABET 
(สําหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจําและผ่านการ
รับรองโดยสภาวิชาชีพ 
 
 

บทที ่4 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบใน 

การประกันคุณภาพ 
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้
 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ 
 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (โดยผู้ใช้บัณฑิต /ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) 

 2.2 การได้งานทําหรือ
ผลงานวิจัยของผู้สําเร็จ
การศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท /เอกที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการ และแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์  และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย ์

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 4.2 คุณภาพอาจารย ์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญา
เอกที่ 
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล  TCI และ Scopus ต่อ
จํานวน 
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
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องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้
 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

5. หลักสูตร การเรียน 
การสอน การประเมิน 
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร  ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน 
ศาสตร์สาขานั้นๆ 
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

- การพิจารณากําหนดผู้สอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา  มคอ.3 
และมคอ.4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับ
ปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ  กับการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ  กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การกํากับการป  ระเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษา  
แห่งชาติ 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการ 
เรียนรู ้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา /คณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
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องค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักสําคัญประการหนึ่งคื อการพิจารณาเสนอนโยบา ย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดย
ได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ  มาอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ  พ.ศ. 2548 เพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐาน
การศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดําเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ดังกล่าว 

ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน  จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ  พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว  โดยหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว  4 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  จะพิจารณาตามเกณฑ์
ดังกล่าว 12 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน ตรี หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เมย. 2549 กําหนดว่า 
• อาจารย์ประจําสามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุ

วิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว 

• อาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 
หลักสูตร 

  บันทึกข้อความที ่ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 มีค. 2557 กําหนดว่า 
• กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพกําหนดให้ต้องมีอาจารย์

ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า  3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา /กลุ่มวิชา
ของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
อย่างน้อย 2 คน 

 

3. การปรับปรุงหลักสูตรตาม 
รอบระยะเวลาที่กําหนด 
 

ต้องไม่เกิน  5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ /ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย /
สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)  
หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร  5 ปี ประกาศใช้ในปีที่  
7 หรือหลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี หมายเหตุ 
4. การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัว
บ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้องดําเนินการทุกตัว 
 
 

 

รวม เกณฑ์ 4 ข้อ  
 
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องใหม ่เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี  1.1 กําหนดไว้เป็น  “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง  ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น 
ศูนย์) 
 
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งช้ี 

1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือนําที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนําส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 

พันธกิจที่สําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ  การผลิตบัณฑิต  หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ  มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด  บัณฑิตระดับอุดมศึกษา
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบ
ในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการกํากับและส่งเสริมการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดทํามาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต  เช่น เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เพ่ือมุ่งเน้นเปูาหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา  ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม  ชุมชน 
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 

คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปท่ีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้  การมีงานทํา  และคุณภาพผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ  คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัว
บ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ใน  
มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย  5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ  5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิต
ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรการคํานวณ 
  

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  
 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด  

 
ข้อมูลประกอบ 

จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  20 ของจํานวน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ  ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา
นั้นๆ ที่ได้งานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา  1 ปีนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุก
ประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้  การคํานวณร้อยละของผู้มีงานทําของ
ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คํานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลัง
สําเร็จการศึกษาเท่านั้น 

 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1 ปี
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

 
สูตรการคํานวณ 
 
1. คํานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
X 100 

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
 
การคํานวณค่าร้อยละนี้ไม่นําบัณฑิตที่ศึกษาต่อ  เกณฑ์ทหาร  อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทําแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1 ปี 

X 5 
100 

 
หมายเหตุ  : จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
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องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยู่กับปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่ง  คือ นักศึกษา  ระบบ
ประกันคุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร  ซึ่งต้องเป็น
ระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา  
และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน  และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง  ๆ 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 และสําหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 

ทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 ประกอบด้วย  4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่ม
วิชาหลัก (core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ  (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม  (learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ  สื่อและเทคโนโลยี  
(information, media and technology skills) 

ทักษะสําคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญมาก คือ 
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา  

(critical thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  (innovation and creativity) 
(3) การสื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration) 

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ  สื่อ และเทคโนโลยี  (information, media and technology 
skills) ประกอบด้วย  การรู้สารสนเทศ  (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และ การรู้ ICT 
(ICT literacy) 

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ  (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการ
ปรับตัวและยืดหยุ่น  (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  (initiative 
and selfdirection) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม  (social and cross-cultural interaction) 
ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน  (accountability and productivity) ความเป็นผู้นําและ
รับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social responsibility) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มดําเนินการตั้งแต่ระบบการรับ 
นักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้การดําเนินการดังกล่าวให้ 
พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1   การรับนักศึกษา  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ  
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
  คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แต่ละ
หลักสูตร จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเป็นต้องมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่
สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน 
และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือ
วิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งม่ันที่จะเรียน และมี
เวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
  - การรับนักศึกษา  
  - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
  ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการนํา

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้    
  ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความ
พร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตรา
การลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบ   
ต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมใน  ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสํานึก
สาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้คําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) 
ระบบการปูองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษาเพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ได้มาตรฐานสากล  
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  
  - การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี  
  - การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา  
  - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการนํา

ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มี
กลไก 

 มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3   ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา   
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  
  ผลการประกันคุณภาพควรทําให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียนมีอัตราการคงอยู่ของ  
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพีงพอใจต่อหลักสูตร และ
ผล การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
   ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานในประเด็นที่ต่อไปนี้  
  - การคงอยู่  
  - การสําเร็จการศึกษา  
  - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีการ

รายงานผล
การ
ดําเนินงาน 
 

 มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานใน
บางเรื่อง 
 

 มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บ่งช้ี 
 

 มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายใน     
ตัวบ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ที่ดีขึ้นในบาง
เรื่อง 
 

 มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายใน     
ตัวบ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผล
การดําเนินงานท่ี
ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

 

 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบายในตัว
บ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

 มีผลการดําเนินงานท่ี
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการดําเนินงานท่ีโดด
เด่นอย่างแท้จริง 
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องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์
อาจารย์เป็นปัจจัยปูอนที่สําคัญของการผลิตบัณฑิต  ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบ

ประกันการบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม  มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพ
บริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน  และของหลักสูตร  และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและ
การปฎิบัติงานตามวิชาชีพ  ผู้บริหารต้องมีการกําหนดนโยบาย  แผนระยะยาว  และกิจกรรมการดําเนินงาน  
ตลอดจนการกํากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์  เป็นการ
ดําเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการ
ลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตรากําลังอาจารย์มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเข้าใน
หลักสูตร  มีจํานวนอาจารย์ที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร  และมีประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษาตําแหน่งทางวิชาการ  และความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบด้านอาจารย์  เริ่มดําเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์  คุณภาพ
อาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย์   
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  
  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกําหนดเกณฑ์  
คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการ
คัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกําหนดนโยบาย แผน
ระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีการวางแผน
และการลงทุน งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงานตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์  
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  
  - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร  
  - ระบบการบริหารอาจารย์  
  - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
  ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด  ที่ทําให้หลักสูตรมีอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตําแหน่ง
ทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการนํา

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัต/ิดําเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทําให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและ
เพียงพอโดยทําให้อาจารย์มีความรู้  ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ  และมีประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา  ตําแหน่งทางวิชาการ  และความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล  
TCI และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ  เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัย
เพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้  ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธ
กิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20  

ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก X 100 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X5 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ
มีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ  และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการสอน  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ  การดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 

 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน  
ระหว่าง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ X 100 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

X5 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําได้สร้างสรรค์ข้ึน

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  เป็นผลงานที่มีคุณค่า  
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ  ผลงานทาง
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ผลงานได้รับการจด
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ  โดยมี
วิธีการคิดดังนี้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วง น้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร ตามสูตร 
 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร X 100 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

X5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้  กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ที ่2 
0.80 

 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ .ศ.2556 แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน  30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  (ซึ่งไม่อยู่ในBeall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้

นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว  การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้
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กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า  3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล  TCI และ 
Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

หลักสูตรในระดับปริญญาเอก  ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา  เป็น 
หลักสูตรที่สําคัญและเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น อาจารย์
ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความสําคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ  

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ  Review Article ของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง  ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการ
ทําวิจัย มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล  TCI และ Scopus และ
บทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง  แสดงให้เห็ นว่ามี การนําไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัย
ใหม่ๆให้มีความก้าวหน้ามากข้ึน จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดง
ให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

การคํานวณตัวบ่งชี้นี้  ให้เปรียบเทียบจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง  ตั้งแต่หนึ่งครั้งข้ึนไป
รวมทั้งการอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร  ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หรือ
ระดับนานาชาติ  ต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกนั้น  โดยนําเสนอในรูปสัดส่วน  ทั้งนี้ พิจารณาผลการ
ดําเนินงาน 5 ปี ย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อัตราส่วน จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
อัตราส่วน จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อัตราส่วน จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ 
1. อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร = 
2. แปลงค่าที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

 อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

X5 อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ถ้าอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีจํานวน  5 คน โดยอาจารย์ทั้ง  5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ  Review article ใน
ฐานข้อมูลTCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซ่ึงดําเนนิการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้ 

- จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์  ทั้ง 5 คน ในฐานข้อมูล  Scopus ระหว่าง ค.ศ. 
2010-2014 เท่ากับ 15 บทความ และจํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ  TCI เท่ากับ 
5 บทความ 
- ในจํานวนนี้มีบทความ  8 บทความในฐานข้อมูล  Scopus ที่ได้รับการอ้างอิง  อย่างน้อย 1 
ครั้งและมีบทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1ครั้ง 

 
ดังนั้น อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร = 
 

 จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 
ครั้ง 

= 8+2 = 10 = 2.0 

 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด  5  5   

 
นํามาคํานวณคะแนน =       คะแนน 
 
  

 
 จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง  
 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  

 

2.0 X 5  = 4.0 
2.5   
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.3   ผลท่ีเกิดกับอาจารย์   
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์   
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  
  ผลการประกันคุณภาพต้องนําไปสู่การมีอัตรากําลังอาจารย์ที่มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวน
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร  
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานในประเด็นต่อไปนี้  
  - การคงอยู่ของอาจารย์  
  - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีการ

รายงานผล
การ
ดําเนินงาน 
 

 มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานใน
บางเรื่อง 
 

 มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายใน     
ตัวบ่งช้ี 
 

 มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายใน     
ตัวบ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ที่ดีขึ้นในบาง
เรื่อง 
 

 มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายใน      
ตัวบ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

 

 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เรื่องตามคําอธิบายใน
ตัวบ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

 มีผลการดําเนินงานท่ี
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผลการ
ดําเนินงานท่ีโดดเด่น
อย่างแท้จริง 
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องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  และมีการปรับปรุงทุก  5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ใน 
การบริหารจัดการ  3 ด้านที่สําคัญ  คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร  (2) การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน  (3) การประเมินผู้เรียน  ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร  
ประกอบด้วย หลักสูตรการเรียนการสอน  และการประเมินผู้เรียน  เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความสําคัญกับการกําหนด
รายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย  ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  รวมทั้งการวาง
ระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่เน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ  และ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร   
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ   
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
  แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการ
จัดทํารายวิชาต่างๆ  ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการ
บริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสําคัญโดยสนองความ
ต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการ
วิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
  - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
  - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
  ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด  ที่ทําให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
ความต้องการของประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการนํา

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ หน้า 54 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
  หลักสูตรต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู้  
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนใน
วิชานั้นๆ  เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง สําหรับ 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระท่ีเหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษาให้
นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
ต้องสามารถให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทําวิทยานิพนธ์ 
การค้นคว้าอิสระ การสอบปูองกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา 
  กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้
ตาม โครงสร้างหลักสูตรที่กําหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ทักษะการทํางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การ
เรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และทําให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอน
มีหน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ สําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
   ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานในอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
  - การกําหนดผู้สอน 
  - การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)   
    การจัดการเรียนการสอน  
  - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  
    การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ
    สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์  
  - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
    ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  
  - การช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์
    ผลงาน  ในระดับบัณฑิตศึกษา 
  ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การกํากับติดตาม
และปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  การประเมินผู้เรียน  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
  การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูล  
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของ  
นักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ทําให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนํา
ผล การประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ ( assessment as learning) 
และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of 
learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือเน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผล  การ
เรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรก
ด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ
ประเมิน  เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการ
กํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง ( authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผล
การประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง ( real world) และมีวิธีการให้
ข้อมูลปูอนกลับ  (feedback) ที่ทําให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการ
ประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องให้
ความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระท่ีมีคุณภาพด้วย 
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
  - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  - การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และ 
    มคอ. 7) 
  - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
  ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้
ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การกํากับติดตาม
และปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4   ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
  ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การดําเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 
ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดําเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผล 
การดําเนินงานประจําปี ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
มีการดําเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 
มีการดําเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
มีการดําเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
มีการดําเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
มีการดําเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ในการดําเนินการบริหารหลักสูตรจะต้องมีปัจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง  คือ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย  ความพร้อมทางกายภาพ  ความพร้อมด้านอุปกรณ์  ความพร้อมด้านเทคโนโลยี  
ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องทําวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน  ห้องสมุด 
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์  Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบํารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ 

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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บ่งชี้ท่ี 6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
  ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทาง
กายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และ
สิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ 
ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้อง
มีปริมาณเพียงพอ  และมีคุณภาพพร้อมใช้งานทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์  
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  
  - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
    เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
  - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
  - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
    สนับสนุนการเรียนรู้  
  ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผล
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการนํา

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน 
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ระดับคณะ ประกอบด้วย  ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร  และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการในระดับคณะ
จํานวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 
 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก 
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มี 
คุณวุฒิปริญญาเอก 

 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ 
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน 
สร้างสรรค์ท้ังภายในและภายนอกต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ 
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการ
กํากับติดตามผลลัพธ์ตาม พันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

บทที ่5 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 

พันธกิจที่สําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา  คือ การผลิตบัณฑิต  หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด  การเรียนการสอน
ในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึง
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าที่ได้มาตรฐาน
ตามท่ีกําหนด  ประกอบด้วย  การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  มีกระบวนการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 
 
ตัวบ่งชี้  จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร
ที่คณะรับผิดชอบ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

สูตรการคํานวณ 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ  : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.2  อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความ  
สามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัยเพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้  ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0–5 
 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = 
ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก X 100 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี ้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน  
ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา  ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.3  อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ  และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการสอน  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ  การดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 

 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ X 100 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา  คือสัดส่วนของ
นักศึกษาต่ออาจารย์  ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน  รวมทั้งมี
ความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย์ เปูาหมายการผลิตบัณฑิต  
ดังนั้น คณะจึงควรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง ไม่เกินจํานวน
เหมาะสม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําน้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับเกณฑ์
มาตรฐาน กําหนดเป็นคะแนน 5 

ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํามากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้คํานวณค่า
ความแตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และนําค่าความแตกต่าง
มาพิจารณาดังนี้ 

ค่าความแตกต่างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ร้อยละ 20 กําหนดเป็นคะแนน 0 

ค่าความแตกต่างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางค์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตร
นั้นๆ 
 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

1. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา  (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตร
การคํานวณ 
ดังนี้ 

SCH = ∑nici 
เมื่อ  ni = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i 

ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
 

2. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังนี้ 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อป ี(FTES) = 
 Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

 
จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น  ๆ
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การปรับจํานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าใน
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี  เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจํา 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจํานวนนักศึกษา 
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     - แพทยศาสตร์ 
     - พยาบาลศาสตร์ 

8:1 
4:1 
6:1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ปุาไม้และประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25:1 
7. นิติศาสตร์ 50:1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 
 
สูตรการคํานวณ 
1) คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 

 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นจริง - สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
2) นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 

2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นํามาคิดคะแนนดังนี้ 

 

คะแนนที่ได้ = 5 - (ค่าร้อยละที่คํานวณได้จากข้อ 2.3)  
4 
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ตัวอย่างการคํานวณ 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =     = ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน 
 
 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =    = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 
 
 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =     = ร้อยละ 12 
 
 

   คะแนน = 5 – (
12

4
) = 5-3 = 2 คะแนน 

         

 24 - 25 
X 100 

 25 
 

 32 - 25 
X 100 

 25 
 

 28 - 25 
X 100 

 25 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ  ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับ
นักศึกษาเพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ  ตั้งแต่การให้คําปรึกษา  ทั้ง
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ  เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา  แหล่งทุนการศึกษา
ต่อ การบริการจัดหางาน  แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  โดยการ
ให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสําคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ  กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ  1-3 ทุกข้อไม่ ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
5. นําผลการประเมินจากข้อ  4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล  เพ่ือส่ง
ให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ  อย่างเหมาะสมและครบถ้วน  กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา  เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา  สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม  โดยสอดคล้อง
กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม  (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีคณะ  สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพ่ิมเติม  ตลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  และนําหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไป
ใช้ในชีวิตประจําวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  5 ประการ  ให้ครบถ้วน  
ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม

และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม  ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
พันธกิจสถาบัน  ดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน  เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเกิด
ประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สําคัญ  3 ประการ คือ 
1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย  มีระบบและกลไก  ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้
ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง  โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน  
และพันธกิจด้านอ่ืนๆ  ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ  มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมี
การเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

 
ตัวบ่งชี้  จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่
กําหนดไว้  ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากร  ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย  การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกําลังใจ
แก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม  ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์  หรือหน่วยวิจัย  หรือศูนย์เครื่องมือ  หรือ

ศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สร้างสรรค์  เช่น  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เช่น การจัดประชุมวิชาการ  การ
จัดแสดงงานสร้างสรรค์  การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  
(visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย  มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่อง

อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้

ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยสําคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา  คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงิน
จากภายในสถาบันและท่ีได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็น 
ตัวบ่งชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ หน้า 75 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์

ประจําและนักวิจัย 
 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
 
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัย  ให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ 

2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ
ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย  ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน  หรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ  ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ  กรณีท่ีไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา 
รับทุนโดยอาจารย์ประจําหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 
 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  
 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย  
 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
x5 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ข้ึน  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็  น 
ผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของ
ประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล  TCI 
หรือ Scopus หรือตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วง น้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 
1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วง น้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่

กําหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วง น้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่

กําหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วง น้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่

กําหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วง น้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่

กําหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วง น้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่

กําหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วง น้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่

กําหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตามสูตร 
 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย X 100 

 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

X 5  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน  30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน 
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 
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ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน 
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full 
Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว  การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า  3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันพึงให้ 
บริการทางวิชาการแก่ชุมชน  สังคม และประเทศชาติ  ในรูปแบบต่างๆ  ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมี
ความเชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  หน่วยงานอิสระ  หน่วยงานสาธารณะ  ชุมชน และ
สังคมโดยกว้าง  รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย  เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้คําปรึกษา  ให้การอบรม  จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ  
ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทําประโยชน์
ให้สังคมแล้ว  สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ  คือ เพ่ิมพูนความรู้  และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะ
นํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร  มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  
พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและ
เป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 
ตัวบ่งชี้  จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งช้ีที ่3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  คณะควรคํานึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมายนํามาจัดทําแผน
บริการวิชาการประจําปี ทั้งการบริการวิชาการท่ีทําให้เกิดรายได้ และการบริการวิชาการท่ีคณะจัดทําเพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน  โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ  และนํามาจัดทําเป็นแผนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนํามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่
สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน  มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริ  
การวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ  1และ

นําเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 
5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  

ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา  และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน  และมีการบูรณา
การเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ  โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู  อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา 
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน 

 
ตัวบ่งชี้  จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย  แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6-7 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ  โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่
ในการกํากับดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ  
ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้อมูล  การบริหารความเสี่ยง  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การ
บริหารทรัพยากรทั้งหมด  ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่กําหนดไว้  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  (Good 
Governance) 

 
ตัวบ่งชี้  จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  กลุ่มสถาบัน  
และเอกลักษณ์ของคณะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก  คือ การเรียนการสอน  การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ในการดําเนินพันธกิจหลัก  สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้อง
ดําเนินงานผ่านคณะ  ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของ
คณะให้สอดคล้องกับเปูาหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์  SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับ
สถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร  
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา  อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน  อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก  หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง  10 ประการที่อธิบายการดําเนินงาน
อย่างชัดเจน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ตามประเด็นความรู้  อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
นํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ  ที่ประกอบด้วย  การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี ้

บทบาทหน้าที่ของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มีการ
ดําเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ  เพ่ือให้
สามารถส่งเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานให้เป็นไปตามท่ีกําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการกํากับ  ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ  1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร  และรายงานผลการประเมิน
ให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้

เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน  โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเกี่ยวข้องใน
ระดับชาติด้วย  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ําที่ประเทศกําหนดและมุ่งสู่เปูาหมาย  จุดเน้น  จุดเด่น หรือ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย  การควบคุม การตรวจสอบ  และการ
ประเมินผลเพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และระดับสถาบัน  โดยสถาบัน
ต้องควบคุมให้มีการดําเนินงานตามระบบคุณภาพท่ีกําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ  โดย
ที่มีกลไกการดําเนินงานอย่างชัดเจน  เช่น มีผู้รับผิดชอบ  / ผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีส่วน
ร่วม เมื่อครบ หนึ่งปีการศึกษา  ก็ต้องมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว  เพ่ือ
นําไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี  และแจ้งผล
ให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น  เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้
กําหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  (IQA ระดับหลักสูตร ) และรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความ ซํ้าซ้อนของการจัดทํารายงานของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  และระดับสถาบัน  ที่คณะกรรมการ
การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ  
หลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 
  

บทที ่6 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
องค์ประกอบที่  1 การกํากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และเกณฑ์ต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ 
จํานวนเกณฑ์ข้ึนอยู่กับระดับปริญญา  หากผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตร
นั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่า
เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด  และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่  2 – 6 ดัง
แสดงตามภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลการประเมิน 
 

ผ่านองค์ประกอบที่ 
1 

ไมผ่่านองค์ประกอบที่ 1 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็น 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6 
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คะแนนรวมเฉลี่ย = 
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้  

13  
 
ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0  หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ 

ตามคะแนนที่ได้ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ดี 
4.01 – 5.00 ดีมาก 

 
แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่  1 (การกํากับมาตรฐาน ) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /คณะ/

สถาบันต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่  2 ถึงองค์ประกอบที่  6 ด้วย เพ่ือให้ทราบระดับการพัฒนาของ
หลักสูตรตนเอง โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยนําเข้า  กระบวนการ  ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ  
โดยไม่ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย  เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่  2 ถึง 
องค์ประกอบที่  6 เกี่ยวกับจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป  แสดงดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งช้ี 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี ่2
 - 

6 

2 - - 2.1, 2.2   
3 3 3.1, 3.2, 3.3  -   
4 3 4.1, 4.2, 4.3  -   
5 4 5.1 5.2, 5.3, 5.4 -   

6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน      
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ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 
จุดเด่น 
1. 
2. 
โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
 

2. ระดับคณะ 

การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการดําเนินงานของผู้บริหารคณะใน  4 พันธกิจ รวมทั้งระบบ
การบริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็น
ปัจจัยนําเข้ากระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารคณะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดัง
ตารางต่อไปนี้ 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัว
บ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50   การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 1.2, 1.3, 1.4 1.5, 1.6 1.1   
2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 2 - 5.1, 5.2 -   

รวม 13 4 7 2   

ผลการประเมิน      

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น  และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วยตาม
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 - องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
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ภาคผนวก 1 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
การรับนักศึกษา 
1 การกําหนดเปูาหมายจํานวนรับนักศึกษาคํานึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อม 

ของอาจารย์ประจําที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 
2 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน 

และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่กําหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ 
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ) 

3 เกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา  กระบวนการรับนักศึกษา  และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียน 

4 นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์ท่ีจําเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตรใฝุรู้ ใฝุเรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา 
แบบมีเงื่อนไข นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ 
ครบผ่านเกณฑ์ข้ันตํ่า เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสําเร็จการศึกษา 

6 การกําหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของ 
การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และ 
คุณสมบัติพื้นฐานที่นําไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาท่ีรับเข้าต่อผู้สมัคร) 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกํากับให้จํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ 

ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
3 การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 
4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา  การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ

พัฒนานักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน) 
5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้าน

อ่ืนๆ 
6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา  (มีข้อมูลนักศึกษาท่ีมีผลการเรียน ตํ่า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน

หรือสําเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 
7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษา การกําหนดเวลาให้คําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คําปรึกษาการ

ทําวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท 

กิจกรรม 
10 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง

ความต้องการของนักศึกษา 
11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็น

พลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 เช่น ICT 

literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 
14 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจํากัด 
16 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการพัฒนา 

ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเปูาหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ที่มาช่วย

สอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
2 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา 
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้  ทักษะการแสวงหาความรู้  การสร้างความรู้ด้วยตนเอง  มีศักยภาพการ

วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากําลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ 

ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทํางาน 
ตามความชํานาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา  ตําแหน่งทางวิชาการ  และประสบการณ์  ในจํานวนที่ไม่ ตํ่า
กว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย์ 
4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ 

ตามเปูาหมายที่กําหนด 
5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้าน

อัตรากําลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา  ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์
ประจําหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับ
สถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย แผนอัตรากําลัง 
แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธํารงรักษา แผนการหาตําแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/ 
เกษียณอาย ุอ่ืน ๆ ตามบริบท 

7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกําหนด  สถาบันต้องมี
วิธีการบริหารจัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจํากัดอย่างเป็นระบบ 

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์
สมดุลกับภาระงาน เพ่ือให้มีอาจารย์คงอยู่  และมีแผนบริหารความเสี่ยง  ด้านจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

9 การกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างชัดเจน 
10 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
11 ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
12 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 
14 ระบบการยกย่องและธํารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงขึ้น 

เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 
17 การควบคุม กํากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 
19 การส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์  (ประเมินจากจํานวนอาจารย์ที่มีการทําวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน) 
20 การประเมินการสอนของอาจารย์  และนําผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ

อาจารย์ 
21 อาจารย์อาวุโส  หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น  มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา /

หลักสูตร 
22 บัณฑิตศึกษา ให้ความสําคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากําลังคนใน

หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย 
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3 
ผลที่เกิดกับอาจารย ์
1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
3 จํานวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 
  

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1 หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี  และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้  ทักษะ

ผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษา

ได้เรียน 
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน  ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
4 คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา  จํานวนหน่วยกิต  และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวาง

ครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน  มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น  มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง  สัมพันธ์กัน
ระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ 

5 เนื้อหาที่กําหนดในรายวิชาไม่มีความ ซํ้าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน  เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนดในรายวิชาและหลักสูตร 
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7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถ้วน 
8 การเปิดรายวิชามีลําดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 
9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสําเร็จได้ทันตามเวลาที่กําหนดใน

หลักสูตร 
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาท่ีเรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน  การศึกษาปกติ  หรือการศึกษา

ทางไกลมีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ  เปูาหมายการเรียนรู้  วิธีการจัดการเรียนการสอน  การ
ประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี  การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น  วิชา

การศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการดํารงชีวิต 
13 หากมีการโอนหน่วยกิต  ต้องให้ความสําคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่

กําหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาท่ีเกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น 
15 การควบคุมกํากับหัวข้อวิทยานิพนธ์ /สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย /สนองความต้องการ

ของสังคม 
16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับ

ของหลักสูตร 
17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับ

ปริญญาโท 
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แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 
การวางระบบผู้สอน 
1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน  มีความรู้และความชํานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (คํานึงถึง

สาขาวิชาประสบการณ์ทํางาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 
2 หลักสูตรกําหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชํานาญหลากหลาย  เพ่ือให้มีโอกาสได้รับ

การพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์  (ในแต่ละหลักสูตร  
นักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

3 มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน  (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้าน
เนื้อหากิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 การกํากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทําประมวลการสอนรายวิชา  (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจก
นักศึกษาและมีการกํากับให้ดําเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน  หรือระบบปกติ /ระบบทางไกล  ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน /อาจารย์ที่ปรึกษาเท่า
เทียมกัน 

6 หากมีการกําหนดให้มี  TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม  การให้คําแนะนํา  และการปรับปรุง
พัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอ  มีคุณสมบัติด้านความรู้  ประสบการณ์  เวลาในการ

ให้คําปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา 
8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /สาระนิพนธ์  คํานึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่

เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ  โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุม
การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา 

9 มีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  สกอ. 
กําหนด 

10 มีการกํากับให้อาจารย์พิเศษที่มาทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการเรียนการสอน 
11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 
13 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก /

ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา  (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นต้องมีก่อน

เข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ /การ

ทํางาน/การประกอบอาชีพ 
16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการทํางาน  (ความรับผิดชอบ  ทักษะการสื่อสารการ

พูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning) 
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17 
 

การเตรียมความพร้อมด้านการทํางาน/การประกอบอาชีพ 
(กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทํา/การเผยแพร่ผลงาน) 

18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน 
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่น online learning 
21 การส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์  (ประเมินจากจํานวนอาจารย์ที่มีการทําวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน) 
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนําผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ

อาจารย์ 
23 อาจารย์อาวุโส  หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น  มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา /

หลักสูตร 
24 การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
25 การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 
26 การนํากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

27 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ (ถ้ามี) 
28 ระบบการกํากับติดตามความก้าวหน้าในการทําโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) 
29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  โดยมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
31 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดยเฉพาะการสอนที่

เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
32 มีระบบกํากับการทํางานของอาจารย์ผู้สอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่  ให้ความสําคัญกับ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 
33 มีระบบการกํากับติดตามความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ /สาระนิพนธ์ของนักศึกษา  เพ่ือให้นักศึกษา

สําเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนด 
34 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 
35 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ต่อภาคการศึกษา 
36 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 
37 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสําคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม

ฐานข้อมูลที่สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
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38 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย  และปัญหาของวารสารที่ไม่มี
คุณภาพ 

39 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทําข้อเสนอโครงการที่มี
โอกาสได้รับทุนสนับสนุน 

40 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอน
หรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

 
แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 
1 การกําหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
2 น้ําหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา  (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา 

ฯลฯ) 
3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง  (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย  

เช่น ข้อสอบปรนัย  อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย  การสอบปากเปล่า  การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน  ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการ
ประกอบอาชีพ) 

4 การกํากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ /ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา  (มีการ
วิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ  ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมิน
สามารถวัดความรู้และการคิดข้ันสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงใน
โลกแห่งการทํางาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน  (กําหนดเกณฑ์การประเมิน /การตัดเกรดชัดเจน  สอดคล้อง

กับท่ีเกณฑ์ท่ีนักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก  มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ใน
การการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด  สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาและลักษณะ
ของรายวิชา) 

8 การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 
9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน  การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน  มคอ. 5 มคอ. 6 และ

มคอ.7 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
10 การกําหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน  มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบปูองกัน  

ชัดเจน 
11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินท่ีมาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์

ได ้
12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก  มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม  ร่วมสมัย มีการออกแบบการ

วิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ /วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 
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แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 
 1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) 
 2 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา  เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการ

เรียนรู้ วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 
 3 การจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ  สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา  หรือทํางาน

ร่วมกัน 
 4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
 5 สําหรับการเรียนการสอนทางไกล  ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ  อาจารย์และนักศึกษา

สามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
 6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดําเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและกําหนดความ

คาดหวังสูงกว่าข้อกําหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน  ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ  โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่า
ข้อกําหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี 

 7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพ่ือทําวิจัย 
 8 มีห้องทํางานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทําวิจัย 
 9 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานที่จําเป็นและเหมาะสมในการทําวิจัย 

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก 2 
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจําปีการศึกษา 2559 
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ภาคผนวก 3 
คําอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 



ห น้ า  | 1 

 

ค าอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 
 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2557 
----------------------------------- 

ประเด็น ค ำชี้แจง / ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

เพ่ิมเติมนิยามศัพท์ ค าว่า 
“แนวโน้ม (Trends)” โดยใช้
นิยามกับที่ปรากฏในหนงัสือเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่
การด าเนินงานที่เป็นเลิศ ฉบับป ี
2558 – 2561 

“แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการด าเนินการในแต่ละ
ช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการด าเนินการของสถาบันตามล าดับเวลา 
โดยทั่วไป การแสดงแนวโน้มไดจ้ะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์)  
ทั้งนี้ในทางสถิติ อาจจ าเปน็ต้องแสดงจ านวนข้อมูลมากกว่านี้เพือ่ยืนยันแนวโน้ม ระยะห่าง
ระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโนม้ขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่น าเสนอ หากรอบเวลาสัน้ 
ต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใชช้่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่
สื่อความหมายไดช้ัดเจน” 
 

แนวทางการด าเนนิการประกนั
คุณภาพภายในระดบัหลักสูตร
สถาบนัอุดมศึกษาต้องด าเนนิการ
เป็นประจ าทุกป ี
 

หลักสูตรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร หรือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบนัอุดมศึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. และเป็นคนก้าวทนัความทันสมยั
ของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตรได้ และรายงานผ่านระบบ CHE QA ONLINE  

แนวทางการด าเนนิการ กรณี
หลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการ หรือ 
งดรับนักศึกษา หรือ ไม่มีนักศึกษา
มาสมัครเรียน หรือ หลักสูตรที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภา
สถาบนัอุดมศึกษาแล้ว แต่  สกอ. 
ยังไม่พิจารณาให้การรับทราบ  

 กรณีหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดด าเนินการต้องแจ้งให้ สกอ. 
รับทราบ หากหลักสูตรยังมนีักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวยังต้องท า
หน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรตอ่ไปและจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะ
ส าเร็จการศึกษา  ดังนั้น สถาบนัอุดมศึกษายังต้องด าเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
เป็นประจ าทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และองค์ประกอบที่
เก่ียวข้อง เฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการด าเนินการ เพื่อน าผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการหรือพิจารณาด าเนนิการอ่ืนๆ ต่อไป โดยค านึงถึงประโยชน์จากการประเมิน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเป็นส าคัญ ทั้งนี้ การประเมิน
ตนเองดังกล่าวเปน็การด าเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบ่งชีท้ี่มีการด าเนนิงาน ในการค านวณค่าคะแนนของ
หลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวบ่งชีท้ี่มกีารประเมินเท่านั้น และด าเนนิการผ่านระบบ CHE QA 
ONLINE 

 กรณีหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบนัอุดมศึกษาแล้ว และด ำเนินกำรรับ
นักศึกษำแล้ว แต่  สกอ. ยังไม่พิจารณาให้การรับทราบ ต้องประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
ด้วย  เนื่องจากหลักสูตรดังกลา่วสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ได้รับความ
เห็นชอบ/อนุมัติจากสภามหาวทิยาลัย 
 

การประเมินคุณภาพภายในระดบั
หลักสูตรของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดให้เรียนในหลักสูตรถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ดังนั้น 
จึงไม่ต้องประเมินคุณภาพภายในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแยกเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร  



ห น้ า  | 2 

 

ค าอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 
 

ประเด็น ค ำชี้แจง / ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
การจัดท า มคอ. 3-6 และการจัดท า
รายงานผลการด าเนนิงานของ
หลักสูตร (มคอ.7)  

กรณีหลักสูตรเดียวกันแต่เปิดสอนในวิทยาเขตมากกว่า 1 วทิยาเขต และมีอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรทุกพื้นที่ที่เปิดสอน ให้สถาบนัอุดมศึกษาจัดท า มคอ.3-7 ชุดเดียวโดยให้ครอบคลุม
ข้อมูลผลการด าเนนิงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวทุกพืน้ที่ที่เปิดสอนหลักสูตร
นั้นๆ  โดยสถาบันอุดมศึกษาจัดท ารายงานและประเมินผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรหนึ่งฉบับที่ครอบคลุมผลการจัดการเรียนการสอนทุกพื้นที่ และจัดส่งรายงานการ
ประเมินตนเองดังกลา่วผา่นระบบ CHE QA Online เพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 
 

หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพภายในระดบั
หลักสูตรที่เป็น 
ตัวบ่งชี้กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 
5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1)  

กำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพในระดบัหลักสูตร ที่เน้นกระบวนกำร 
เพื่อให้ผู้ประเมินน ำไปใช้ในกำรตัดสินผลกำรประเมินให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ให้ยึด
หลักกำรคือ หลักสูตรควรก าหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพที่ตอ้งการจากกระบวนการทีไ่ด้
ออกแบบ โดยอธิบายวธิีการด าเนินงานทีน่ าไปสู่ผลลัพธ์ทีต่้องการ  มีการทบทวน/ประเมิน/
ศึกษา ผลการด าเนินงานที่เทียบกับผลลัพธ์ที่ก าหนด หากหลักสตูรไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 
ให้อธิบายว่ามีการปรบัปรุงวิธีการท างานอย่างไร เพื่อน าไปสูผ่ลลัพธ์ที่ต้องการ 
(หมำยเหต:ุ ให้พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม ไม่ควรพิจำรณำแต่ละประเด็นย่อย 
และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ5 ต้องมีค ำอธิบำยที่เห็นเป็นรูปธรรม) 
 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
การนับจ านวนอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตร ค าว่า 
“ตลอดระยะเวลา”  

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 11/2558 เมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
นั้น ควรดูเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความค าวา่ “ต้องมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนัน้” ซึ่งที่ประชุมได้ให้
หลักการว่า การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรคนใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารยใ์หม่มาทดแทน แต่
กระบวนการแต่งตัง้ให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย 
โดยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้วา่มหาวิทยาลัยได้มีการ
ด าเนินการให้มีอาจารยป์ระจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวชิาที่เปิดสอน  

 การพิจารณาวา่คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนัน้หรือไม่ ให้พิจารณาการ
แบ่งสาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO  

 กรณีต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวชิาการและประสบการณ์การท างาน
วิจัยด้วย 
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ประเด็น ค ำชี้แจง / ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
ภาระงานของอาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา  

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
ข้อ 10.1 ระบุไว้ว่า “อาจารย์ประจ า 1 คนให้เป็นทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพ
พร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบนัอุดมศึกษานัน้ แต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน” ในทางกฎหมาย สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นผู้มีอ านาจสงูสุดของ
สถาบนัอุดมศึกษา ดังนั้น หากสถาบันอุดมศึกษาเห็นวา่อาจารยม์ีศักยภาพพร้อมที่จะดูแล
นักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้เสนอสภาสถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็น
รายไป แตท่ั้งนี้อาจารย์ประจ า 1 คนจะดูแลนักศึกษาในฐานะทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้
ไม่เกิน 10 คน และการขยายจ านวนนักศึกษาในกรณีนี้ใชไ้ด้เฉพาะกรณีวิทยานิพนธ์เท่านั้น 
ไม่นับรวมการค้นคว้าอิสระ 

 การนับภาระงานของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ให้นับเฉพาะภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์หลัก โดยมีสัดสว่นอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์หลกั 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน  

 การนับภาระงานของอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นควา้อิสระ ก าหนดสัดส่วนอาจารย์ทีป่รึกษา
การค้นคว้าอิสระ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน 

 การนับภาระงานของอาจารย์ให้นับเฉพาะนักศึกษาทีล่งทะเบียนรายวิชาวิทยานพินธ์และ
การค้นคว้าอิสระรวมทั้งรักษาสถานภาพเทา่นัน้ 
 

การด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสตูรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 7/2558 เม่ือ
วันที่ 24 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ) ของ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐาน มาเป็นเงื่อนไขในการตัดสนิว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” การก ากับ
มาตรฐาน 

 การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ ขอให้ยึดตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่าตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ เปน็เพียงแนวทางเท่านัน้ โดย
สถาบนัอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบง่ชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิได้
เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงานที่ใช้ในการติดตาม 
ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวด 1 – 6 ของแต่ละ
หลักสูตร ตามบริบทและวัตถปุระสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรือ
อนุมัติจากสภาสถาบนัอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไมส่ามารถเสนอขอ
ปรับตัวบง่ชี้ใหม่ได้แลว้เสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์
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ประเด็น ค ำชี้แจง / ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
ก าหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบง่ชี้ใหม่ ให้น าเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรบัปรุงหลักสูตรคร้ังต่อไป”  
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยงัไมค่รบรอบ สถาบนัอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย 
แม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนนิงานของ
หลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใชป้ระกอบการประเมิน 

 กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ตอ้งเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

 ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิต
อาจไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑติที่
เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มนีักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 
คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศกึษาไทยจ านวน 10 คนเปน็ฐานที่ 100 % 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 (ปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

 การนับการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันทีไ่ด้รับการ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิไดน้ับจากวนัที่ได้รบัการตอบรับ 
(Accepted) 

 กรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. /ระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวาสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
แล้ว สถาบนัอุดมศึกษาต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบด้วย จึงจะสามารถ
นับผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ประกาศฉบบัดังกล่าวสามารถน ามาใช้ได้ถึง
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 และใชไ้ด้เป็นการเฉพาะสถาบนัเท่านั้น 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท า  

 กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย 
เนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ  

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา  ในการพิจารณาเก่ียวกับการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ขอให้ดู
เจตนารมณ์ของหลักสูตร ว่าต้องการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอย่างไร และจัดเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาที่จะศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ที่ได้ระบุถึงปัญหาของ
นักศึกษาแรกเข้าและการแก้ปัญหา 
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ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  “การจัดการข้อร้องเรียน” หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยส าคัญ ไมไ่ด้
เน้นที่ปริมาณหรือจ านวนข้อร้องเรียน 

 การประเมินความพงึพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กระบวนที่ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งที่ 3.1 และ 3.2  

 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วย จ านวน
นักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิน้ปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่
ท างานของนักศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา คิดเปน็ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในแตล่ะรุ่นที่มี
บัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว 

 การคิดร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น  
ตัวอย่างการค านวนหลักสูตร 4 ปี  

ปี
การศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 
 

จ านวนส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร  

จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิน้ปีการศึกษา 

2558  2556 2557 2558 
2553  X    
2554   X   
2555    X  

 

อัตราการส าเร็จการศึกษา  =    x 100 
                                      
อัตราการคงอยู่     =   -  x 100         
                                
 

องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์  

- การนับผลงานทางวชิาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ให้หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่านั้น 

 กรณีผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจา้งให้ด าเนินการ ให้ดูจากรายชื่อ
ผู้วิจัยที่ปรากฏในสัญญาว่าจา้ง 

 พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานัน้ๆ 
โดยไม่ต้องน าระยะเวลาในการประจ าหลักสูตรมาพิจารณา 

 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรญิญาโท และปริญญาเอก ที่ใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุด
เดียวกัน การนับผลงานวชิาการสามารถนบัไดท้ั้ง 2 หลักสูตร 

 กรณีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าที่อยู่คนละคณะ / สถาบนั ให้พิจารณาดังนี้ 
- ในระดับหลักสูตรให้นับเปน็ผลงานของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรตามที่ท าหน้าที่อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
- ในระดับคณะ ให้นบัเป็นผลงานของอาจารย์ประจ าสังกัดคณะนัน้ 
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- ระดับสถาบัน ให้นบัเป็นผลงานเดียว แต่ถ้าอยู่คนละสถาบนัก็นบัตามสถาบนัที่สงักัด
ของทุกคน 
 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  ในการพิจารณาประเด็น ความพึงพอใจของอาจารย์ ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทัง้ 5 คนทีไ่ด้ท าหน้าทีป่ระจ าหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อกระบวนการทีไ่ด้ด าเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่างๆ ใน
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1  

 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงในแตล่ะปี ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ทีไ่ด้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยัให้เปิดด าเนินการ 
  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระรายวชิาใน
หลักสูตร 

 การตีความกรณีหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
หรือไม่ ควรดูที่เนื้อหาสาระรายวิชาที่เปดิสอนวา่ทันสมัย เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลง
ของโลกหรือไม่ 
 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

 ประเด็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมไม่จ าเปน็ต้องเป็นโครงการเดียวกับที่
อยู่ในแผนบริการทางวชิาการของสถาบันอุดมศึกษา แต่ให้ดูเจตนารมณ์วา่เกิดผลการเรียนรู้
บรรลุตามเปา้หมาย 
 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนนิงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มี ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2558  ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้ดังนี ้
       ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
รายงานผลการด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าระบบ
เก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดย
สามารถปรบัเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบรบิทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษา
นั้นๆ ได้ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6  
และ มคอ.7” 
        ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ จ านวน 
12 ตัวบ่งชี้ เปน็เพียงแนวทางเทา่นั้น โดยสถาบนัอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้
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ผลการด าเนนิงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่
ระบุไว้ในหมวด 1 – 6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบรบิทและวัตถปุระสงค์ในการผลิตบัณฑิต 
ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศกึษา ในระหว่างที่
สถาบนัอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อน
ได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์ก าหนดตัวบง่ชี้แบบเดิมก็สามารถกระท าได้ กรณี
หลักสูตรมีการปรับตัวบง่ชี้ใหม่ ให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป”  

 ในประเด็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม TQF ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน ค าว่า “อาจารย์ใหม่” ให้หมายถึง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหลักสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เก่าที่มา
จากหลักสูตร / ภาควิชาอ่ืนก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่ 

 ในประเด็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงานตาม TQF ข้อ 11  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  
กรณีหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีบัณฑติไม่ต้องประเมินประเด็นนี้แต่หากเป็นหลักสูตรปรบัปรุง
ต้องประเมินประเดน็นี้ด้วย  
 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้  ให้หลักสูตรระบุสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับหลักสูตรให้ชัดเจน ไม่ต้องพิจารณา

สิ่งสนบัสนุนทั่วไป เช่น ห้องเรียน เครื่องฉาย LCD เป็นตน้ 
 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะและสถำบัน 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

 ในการค านวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอ่ืนที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องน ามาค านวณ
ทั้งตัวตั้งตัวหาร 

 ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการแล้วแต่
ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่) ให้น ามาค านวณด้วยทั้งตัวตั้ งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่
เก่ียวข้องเท่านั้น 
 

ตัวบ่งชี้ 1.4  จ านวนนักศึกษาเตม็
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

 การคิดค่า FTES กรณีหลักสูตรที่สภาวิชาชีพก าหนดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์
ประจ าไม่ตรงกับสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ให้สถาบันอุดมศึกษายึดตามสัดส่วนที่สภาวิชาชีพก าหนด  

 กรณีหลักสูตรสหวิทยาการ/พหุวิทยาการ ให้ดูเนื้อหาสาระหลักว่าอยู่กลุ่มสาขาวิชาใด หาก
มีหลายกลุ่มสาขา ให้คิดแต่ละกลุ่มสาขา แล้วน ามาคิดคะแนนเฉลี่ย 

 กรณีที่คณะมีหลายกลุ่มสาขา ต้องแยกอาจารย์ประจ าว่าอยู่กลุ่มสาขาใดก่อนน ามาหาค่า
คะแนนของแต่ละกลุ่ม แล้วน ามาคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ  
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องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์
 

 ในการประเมินเกณฑ์ข้อ 5-6 ถ้ามีระบบของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว คณะก็ไม่ต้องท าอีก แต่
ควรเขียนว่าคณะท าอะไรบ้างเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนนุงานวจิัย
และงานสร้างสรรค์ 

 ในการคิดคะแนนระดับคณะ ให้คิดแยกกลุ่มสาขาก่อนแล้วน ามาค านวณเป็นคะแนนเฉลี่ย 

 กรณีการคิดคะแนนระดับสถาบนั ให้รวมคะแนนของทุกคณะหารด้วยจ านวนคณะ 
 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่

สังคม   
 ค าว่า “แผนการใช้ประโยชน์” แผนการใช้ประโยชน์อาจจะระบุไว้ในแผนหรือในโครงการก็

ได้ แต่ขอให้ดูเจตนารมณ์ว่ามีการต่อยอดการด าเนินงานโดยมีการบูรณาการกับงานอ่ืนๆ 
และมีการวางแผนหรือมีแนวทางที่จะน าไปใชป้ระโยชน์ 
 

องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม   

 

 การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม หมายถึง ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและท้องถิ่นไทย  

 การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ทีว่ัดความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผน ให้ดูตาม
เจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์ของแผนเพื่อให้เกิดการด าเนินกิจกรรมให้มีความเหมาะสม  

 ชิ้นงานทีไ่ด้รับรางวัลระดับชาตไิม่ได้หมายความวา่เปน็ “การสร้างมาตรฐานดา้นศลิปะและ
วัฒนธรรมซ่ึงเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติ” 
 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจดักำร 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะ/
สถาบนัเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนั 
และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบนั 

 ค าว่า “การกระท าที่ขาดธรรมาภิบาล” อาจตรวจสอบจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนจาก
การฟ้องร้อง ร้องเรียน (ถ้ามี) ที่ได้ข้อสรุปหรือหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วว่าได้มีการกระท า
เช่นนั้นจริง ไม่ใช่เป็นเพียงการรายงานประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น  

 ค าว่า “การบริหารความเสี่ยง” เป็นการระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้พิจารณาจาก
ภาพรวมของความเสี่ยง ไม่ต้องตรวจสอบความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งเจตนารมณ์ของเกณฑ์
ข้อนี้คือ เพื่อประเมินมาตรการที่ได้ด าเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงว่ามีผลอย่างไร 
ต่อระดับความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้แต่แรก  
 

 
 
 
 


